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ΕΡΩΤΗΜΑ 1:
Στη σελίδα 20 της διακήρυξης, αναφέρεται ότι το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται ΕΩΣ δέκα (10) ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία των προσφορών. Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε αν αυτό σημαίνει ότι το ΤΕΥΔ:
α) πρέπει να υπογραφεί κάποια στιγμή τις τελευταίες 10 ημέρες πριν την ηλεκτρονική υποβολή ή
β) πρέπει να υπογραφεί το αργότερο μέχρι και 10 ημέρες πριν την ηλεκτρονική υποβολή
ΕΡΩΤΗΜΑ 2:
Στη σελίδα 23 της διακήρυξης, παράγραφος Β.4 αναφέρεται ότι οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να
προσκομίσουν ψηφιακά υπογεγραμμένο κατάλογο των κυριότερων έργων που εκτέλεσαν κατά τα τελευταία 3
έτη. Στην ίδια παράγραφο αναφέρεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή θα λαμβάνει υπόψη στοιχεία σχετικών έργων
που ολοκληρώθηκαν επιτυχώς κατά τα τελευταία 5 έτη. Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε ποιο από τα δύο
ισχύει.
ΕΡΩΤΗΜΑ 3:
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 14/6/2019. Ποια θα είναι η ημερομηνία
διενέργειας?
Απάντηση 1ου ερωτήματος:
Στην παράγραφο 2.2.8.1 της Διακήρυξης «Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών»
αναφέρεται ότι «Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών». Επομένως, το ΤΕΥΔ υπογράφεται εντός του τελευταίου 10ημέρου πριν τη λήξη
της προθεσμίας υποβολής προσφορών.
Απάντηση 2ου ερωτήματος:
Ο ψηφιακά υπογεγραμμένος κατάλογος δύναται να περιλαμβάνει σχετικά έργα που ολοκληρώθηκαν
επιτυχώς κατά τα τελευταία 5 έτη.
Απάντηση 3ου ερωτήματος:
Στην παράγραφο 3.1.1 της Διακήρυξης «Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών» αναφέρεται ότι «Το
πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής
(Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων
των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την
Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019, και ώρα 11.00.
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα
που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
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